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1. Introducció

La pregunta en qüestió se sol plantejar quan el nou 
alcalde, que ha obtingut el bastó de comandament en 
una moció de censura, es proposa distribuir les seves 
competències entre els regidors que li han atorgat el 
seu suport en la votació de la moció, i entre ells es tro-
ba algun regidor no adscrit, sia perquè ha abandonat 
el seu grup o perquè l’han expulsat.

Aquí es comencen a plantejar dubtes, ja que l’article 
73.3 de la Llei 7/85 reguladora de les bases del règim 
local afirma: “Els drets econòmics i polítics dels mem-
bres no adscrits no poden ser superiors als que els ha-
gin correspost de romandre al grup de procedència, i 
s’exerceixen en la forma que determini el reglament 
orgànic de cada corporació.”

En les properes línies intentarem respondre a la pre-
gunta formulada, tot i que ja anticipem que la resposta 
no pot ser concloent, i ho farem des d’un doble judici 
a l’article 73.3 de la Llei 7/85, el primer de legalitat 
constitucional, el segon analitzant la correcta interpre-
tació legal d’aquest precepte.

2. Constitucionalitat de l’article 73.3 de la 
Llei 7/85 de bases del règim local

Sobre la constitucionalitat de l’article 73.3 s’ha pro-
nunciat recentment el Tribunal Constitucional, amb 
motiu de sengles qüestions d’inconstitucionalitat for-
mulades pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
d’Alacant, i que han donat lloc a les sentències 9 i 
30/2012.

Les qüestions d’inconstitucionalitat es van plantejar 
en el procediment judicial d’impugnació de dos acords 

municipals dels ajuntaments de Benidorm i Dénia, pels 
quals s’atorgaven delegacions i dedicacions a regidors 
no adscrits.

El dubte que es va plantejar al Tribunal Constitucio-
nal, era si l’article 73.3 LRBRL era conforme al dret fo-
namental de participació en els assumptes públics que 
recollia l’article 23 de la Constitució, ja que el jutge 
temia que l’afirmació, continguda en la Llei 7/85, que 
els drets econòmics i polítics dels membres no adscrits 
no poden ser superiors als que els haurien correspost 
de romandre al grup de procedència, podria implicar 
una vulneració del dret fonamental a l’exercici dels càr-
recs públics en condicions d’igualtat.

En concret, interpretava que el dret fonamental de 
l’article 23 podria resultar vulnerat, en la mesura que la 
redacció de l’article 73.3 LRBRL impedeix al represen-
tant no adscrit ser elegit per l’alcalde de la corporació 
com a membre de la Comissió de Govern (actualment 
Junta de Govern Local) i tinent d’alcalde, quan no os-
tentava aquesta condició abans d’abandonar el grup 
municipal, a diferència de la resta de regidors de la 
corporació, que sí que poden exercir aquests càrrecs.

Per a l’òrgan judicial el tracte diferent rebut incideix 
en el nucli essencial de les seves funcions representati-
ves, emparades per l’article 23 de la Constitució espa-
nyola.

El Tribunal Constitucional, abans d’entrar en el fons 
de l’assumpte, deixa clar quin és el seu objectiu, adver-
tint que “no nos corresponde dilucidar si, como el ór-
gano judicial interpreta, el párrafo tercero del artículo 
73.3 de la Ley 7/85 impide que, en concreto, un con-
cejal no adscrito sea nombrado para determinados car-
gos en el equipo de gobierno municipal, si no los hu-
biera venido ostentando con anterioridad a su tránsito 
a la referida condición de no adscrito, sino que al resol-
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ver la cuestión de inconstitucionalidad planteada de-
bemos exclusivamente pronunciarnos acerca de si el 
precepto, tal y como es entendido por el órgano judi-
cial, afecta al núcleo del derecho al ejercicio de cargos 
públicos protegido por el art. 23.2 CE”.

Per tant, no entra a valorar si la interpretació que 
realitza el jutjat que planteja la qüestió d’inconstitucio-
nalitat en el sentit que els no adscrits no poden osten-
tar delegacions, ni integrar la Junta de Govern Local o 
ser tinents d’alcalde, ni percebre dedicacions parcials o 
exclusives si no les han gaudit amb anterioritat al seu 
pas a la condició de no adscrits, és ajustada o no a la 
legalitat ordinària.

Exposarem ara, de forma sintètica, els arguments 
del Tribunal Constitucional en relació amb el judici de 
constitucionalitat de la restricció de drets als membres 
no adscrits de les corporacions locals:

El Tribunal parteix d’afirmar que hi ha una connexió 
directa entre el dret de participació política dels càrrecs 
públics representatius i el dret dels ciutadans a partici-
par en els assumptes públics que conté l’article 23 CE, 
ja que es pot dir que són primordialment els represen-
tants polítics dels ciutadans els que donen efectivitat al 
dret ciutadà a participar en els assumptes públics.

Així, el dret de l’article 23.2 CE, i indirectament el 
que reconeix l’article 23.1 CE als ciutadans, quedaria 
buit de contingut, o seria ineficaç, si el representant 
polític es veiés privat del mateix o pertorbat en el seu 
exercici.

El dret de participació política, en les seves diferents 
manifestacions, és un dret que s’atorga als ciutadans 
com a tals, i, per tant, a les persones individuals. No és 
un dret que es pugui reconèixer genèricament a les 
persones jurídiques o ens, com els sindicats o els ma-
teixos partits polítics.

L’article 23.2 CE consagra la dimensió passiva del dret 
de participació política, enunciant el dret dels ciutadans 
a accedir en condicions d’igualtat a les funcions i els càr-
recs públics, amb els requisits que assenyalin les lleis.

La jurisprudència constitucional ha dotat aquest 
contingut explícit del precepte d’un contingut implícit 
que és, en primer lloc, el dret a romandre en condi-
cions d’igualtat i amb els requisits que assenyalin les 
lleis en els càrrecs o les funcions públiques a què es va 
accedir, no podent ser remogut dels mateixos si no és 
per causes i d’acord amb els procediments establerts 
legalment.

Però no es pot perdre de vista que el dret fonamen-
tal que reconeix l’article 23.2 és un dret de configura-
ció legal, en el sentit que correspon primerament a les 

lleis fixar i ordenar els drets i les atribucions que corres-
ponen als representants polítics, de manera que “una 
vez creados, quedan integrados en el status propio del 
cargo, con la consecuencia de que podrán sus titula-
res, al amparo del art. 23.2 CE, reclamar su protección 
cuando los consideren ilegítimamente constreñidos o 
ignorados por actos del poder público, incluidos los 
provenientes del propio órgano en que se integren”.

És indubtable que l’article 73.3 limita els drets del 
regidor, perquè en ser qualificat legalment de no ads-
crit, deixa de ser membre d’un grup polític dels que 
integren la corporació.

Ara bé, la sentència del Tribunal Constitucional 
169/2009, de 9 de juliol, assenyala que el diferent trac-
te que l’article 73.3 LRBRL atorga als membres de les 
corporacions locals, en funció de la seva adscripció o 
no a un grup polític, “está justificado en la diferente 
situación en la que se encuentran, al no haberse incor-
porado al grupo político constituido por la formación 
electoral por la que fueron elegidos: puede someterse 
a un régimen jurídico parcialmente diferente a los re-
presentantes que no se integran en el grupo político 
constituido por la formación en la que concurrieron a 
las elecciones respecto de aquellos que sí lo hacen, 
todo ello sin perjuicio de respetar las facultades de re-
presentación que son propias del cargo electo, pues, 
como se ha indicado, el diferente trato que se otorga 
en este caso a los diputados no adscritos no conlleva 
una limitación de las facultades que constituyen el nú-
cleo de sus funciones representativas”, i per tant cal 
entendre que les restriccions o limitacions imposades 
als regidors no adscrits responen a un fi legítim.

En aquest sentit el Tribunal Constitucional ha posat 
en valor la rellevància jurídica de l’adscripció política 
dels representants, entre d’altres, en la sentència 
32/1985, afirmant que “es claro, en efecto, que la in-
clusión del pluralismo político como un valor jurídico 
fundamental y la consagración constitucional de los 
partidos políticos como expresión de tal pluralismo, 
cauces para la formación y manifestación de la volun-
tad popular e instrumentos fundamentales para la par-
ticipación política de los ciudadanos (art. 6), dotan de 
relevancia jurídica (y no solo política) a la adscripción 
política de los representantes y que, en consecuencia, 
esa adscripción no puede ser ignorada, ni por las nor-
mas infraconstitucionales que regulen la estructura in-
terna del órgano en el que tales representantes se inte-
gran, ni por el órgano mismo, en las decisiones que 
adopte en ejercicio de la facultad de organización que 
es consecuencia de su autonomía”.

QDL_cat_32.indd   146 05/07/13   14:01



 147
Quaderns de Dret Local (QDL)

ISSN: 1695-8438, núm. 32, juny de 2013, p. 145-149
Fundació Democràcia i Govern Local

Poden els regidors no Adscrits exercir comPetències delegAdes en règim de dedicAció PArciAl o exclusivA?

Poden els regidors no Adscrits exercir comPetències delegAdes en règim de dedicAció PArciAl o exclusivA?

Per tot això, conclou el Tribunal que no qualsevol 
acte que afecti l’estatus jurídic aplicable al represen-
tant polític lesiona el dret fonamental de l’article 23, 
“pues solo poseen relevancia constitucional a estos 
efectos los derechos o facultades atribuidos al repre-
sentante que pertenezcan al núcleo de su función re-
presentativa”, que és el que s’ha anomenat el ius in 
officium.

En aquest sentit, la sentència del Tribunal Constitu-
cional 169/2009, de 9 de juliol, estableix el criteri se-
güent: entre les funcions que pertanyen al nucli inhe-
rent a la funció representativa que correspon 
constitucionalment als membres d’una corporació pro-
vincial, es troben la de participar en l’activitat de con-
trol del govern provincial, la de participar en les delibe-
racions del ple de la corporació, la de votar en els 
assumptes sotmesos a votació en aquest òrgan, així 
com el dret a obtenir la informació necessària per po-
der exercir les anteriors.

A la llum d’aquesta doctrina, el Tribunal Constitu-
cional rebutja la inconstitucionalitat del tercer paràgraf 
de l’article 73.3 de la Llei 7/85, perquè és clar que la 
garantia que proporciona l’article 23.2 de la Constitu-
ció no es veu vulnerada, ja que la pertinença a la Junta 
o Comissió de Govern i designació com a tinent 
d’alcalde no estan incloses en el nucli bàsic del mandat 
representatiu, i constitueixen aspectes de l’organització 
i estructura consistorial dins de les potestats, no 
il·limitades, de l’alcalde.

En efecte, aquests nomenaments depenen de la vo-
luntat d’un tercer, l’alcalde de la corporació, voluntat 
que ha de ser exercida en els termes i les condicions 
determinats al respecte per la Llei de bases del règim 
local (articles 23.1 i 125.1).

3. Interpretació legal de l’article 73.3 de la 
Llei 7/85 de bases del règim local

De la interpretació que realitza el Tribunal Constitucio-
nal, se’n conclou que el fet de privar els no adscrits de 
poder ostentar delegacions o de formar part de la Jun-
ta de Govern és constitucional.

El plantejament del jutjat que formula la qüestió 
d’inconstitucionalitat, la seva interpretació de la previ-
sió que conté l’article 73.3 de la Llei 7/85 de bases del 
règim local, és que l’article esmentat prohibeix als no 
adscrits ostentar delegacions, integrar la Junta de Go-
vern Local o ser tinents d’alcalde i cobrar-hi, i per això 
entén que el precepte podria ser inconstitucional.

El Tribunal Constitucional conclou que aquesta pro-
hibició no seria contrària al text constitucional, però no 
diu que aquesta sigui la interpretació que calgui donar 
a l’article 73.3, cuidant-se molt de pronunciar-se sobre 
l’assumpte.

I és precisament sobre l’abast d’aquest article on 
s’han manifestat discrepàncies, trobant-nos amb sen-
tències com la de 5 de maig de 2010 (recurs 362/2009) 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valen-
ciana, que, analitzant la impugnació de l’acord de 
l’alcaldia de delegació de competències en un no ads-
crit, va afirmar: “es preciso efectuar un mayor esfuerzo 
de indagación in situ acerca de los singulares presu-
puestos fácticos que recoge la controversia, con el ob-
jeto de establecer si, efectivamente –y en la realidad de 
las cosas–, esa delegación tuvo que ver con un ejercicio 
de potestades administrativas que, de la misma forma 
que supuso una específica asignación de funciones (y 
de derechos administrativos) a favor de la concejal no 
adscrita, igualmente se habría producido en el caso de 
que esta hubiera continuado situándose bajo la férula 
de una formación política”.

El Tribunal continua afirmant: “Y es que el entendi-
miento jurídico del precepto legal que hemos referido 
en el encabezamiento de este apartado expositivo exi-
ge comprobar que el veraz, real, no incremento de re-
tribuciones frente a los que habría percibido de conti-
nuar en el grupo de procedencia es coherente y 
racional con los hechos que ofrece el proceso. Es decir, 
que tal incremento de retribuciones tiene que ver con 
la concreta asunción de funciones por parte de la con-
cejal no adscrita, demostrando que la asunción habría 
existido, de igual manera y en la misma medida, si la 
misma hubiese seguido formando parte del grupo po-
lítico PSPV-PSOE en el mes de diciembre de 2007, 
cuando se celebró el Pleno que aprobó la propuesta de 
la Alcaldía de 13 de diciembre: ‘[...] por el cual a la 
concejal no adscrita D.ª Custodia se nombra para des-
empeñar su cargo con dedicación parcial fijando una 
retribución y el horario de dedicación mínima necesa-
ria para percibir dicha retribución fijando de lunes a 
viernes un horario de no menos de seis horas diarias’. 
Para la Sala, la voluntad del legislador estatal pasa por 
asegurar que quien logra una asunción de funciones 
políticas y de derechos económicos en la corporación 
municipal las ha obtenido en tanto en cuanto que ese 
logro se habría generado, en la misma medida, si con-
tinuase en la formación política de la que participaba 
con anterioridad a la fecha en que se produce la ads-
cripción de funciones y derechos. […] Falta, también 
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aquí, que esa parte procesal exhiba los mimbres fácti-
cos que, en la realidad de las cosas, demuestren el 
cómo y el porqué si la Sra. Custodia hubiese permane-
cido en el grupo político con el que concurrió a las 
elecciones, el Sr. alcalde le habría propuesto una serie 
de funciones a los que corresponde el logro de una 
retribución en dinero.”

S’exigeix   així per part del Tribunal Superior de Justí-
cia de València, en aquesta sentència, un plus de fona-
mentació en l’acord municipal de delegació de compe-
tències i de dedicació del regidor no adscrit, que 
justifiqui que s’hauria atorgat la delegació si s’hagués 
continuat en el grup d’origen.

Això ens sembla de molt difícil compliment, i seria 
tant com la prohibició de l’acompliment d’aquestes 
funcions per part dels no adscrits, que és precisament 
el criteri que segueix el jutjat que va plantejar la qües-
tió d’inconstitucionalitat a instàncies de la interpretació 
de la norma recollida en la demanda formulada per 
l’Advocacia de l’Estat contra els acords municipals.

Aquesta interpretació se centra a considerar que el 
paràgraf tercer de l’article 73.3 impediria que el regi-
dor no adscrit fos nomenat per a determinats càrrecs 
en l’equip de govern municipal que no hagués vingut 
ostentant amb anterioritat al seu trànsit a la referida 
condició de no adscrit, i com diem sembla recollida, 
amb matisos, en la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de València de 5 de maig de 2010.

Segons el nostre parer aquesta interpretació no és 
correcta, coincidint plenament amb el vot particular 
concís i encertat del magistrat del Tribunal Constitucio-
nal, Sr. Luis Ignacio Ortega Álvarez, contingut en la 
precitada sentència 9/2012, de 18 de gener, que expo-
sem a continuació.

En la seva interpretació, el magistrat parteix del fet 
que l’article 73.3 de la Llei de bases del règim local in-
trodueix en la nostra legislació la figura del regidor no 
adscrit, establint la previsió que, al costat dels grups 
polítics, hi pugui haver a una corporació local membres 
no adscrits a cap d’aquests grups.

D’aquesta manera, respecte a aquests regidors no 
adscrits, és possible predicar la inexistència del dret-
deure d’integrar-se en un grup polític, que, en principi, 
pesa sobre els restants membres de la corporació local.

Directament relacionada amb aquesta impossibili-
tat de formar un nou grup o d’integrar-se en algun 
dels existents, la norma estableix a més la limitació que 
ara es qüestiona, la qual impedeix que els drets econò-
mics i polítics dels membres no adscrits puguin ser su-
periors als que ostentaven en la seva qualitat de mem-

bres del grup en el que s’haurien d’haver integrat, o bé 
del grup de procedència que han abandonat.

Sobre aquesta base afirma que res d’això succeeix 
en el supòsit de fet que motiva la sentència constitu-
cional, en el qual el qüestionat ha estat les resolucions 
de l’Alcaldia per les quals s’ha nomenat un regidor no 
adscrit com a membre de la Junta de Govern Local, 
quart tinent d’alcalde i regidor delegat de Medi Am-
bient i Desenvolupament Sostenible, nomenaments 
que no s’han de vincular a la pertinença a un determi-
nat grup municipal, ni molt menys, com es raona en la 
sentència, s’integren en el ius in officium propi del re-
gidor.

Per això és possible concloure que el diferent marc 
regulador establert per als regidors no adscrits respecte 
als integrats en els grups, consisteix fonamentalment 
en la impossibilitat de constituir un nou grup municipal 
o d’integrar-se en algun dels existents, amb la conse-
güent pèrdua de facultats o beneficis que això com-
porta, i troba la seva justificació precisament en el fet 
que aquests regidors no s’integren o han abandonat el 
grup polític constituït per la formació electoral en les 
files de la qual van concórrer a les eleccions i per la qual 
van ser elegits.

Així doncs, l’article 73.3 troba el seu sentit ple en 
relació amb la pèrdua de facultats o beneficis que es 
deriven de la pertinença a un grup, sense que faci re-
ferència a totes les facultats que té atribuïdes el regidor 
al servei de la funció representativa que exerceix, això 
és, conservant els drets d’exercici individual que, com a 
tot regidor membre de la corporació, li corresponen en 
la seva condició de representant polític.

Així és clar que el precepte modifica la posició del 
regidor, perquè, en ser qualificat legalment com no 
adscrit, deixa de ser membre d’un grup polític dels que 
integren la corporació, amb la consegüent pèrdua de 
facultats o beneficis vinculats a la pertinença prèvia a 
un concret grup polític, però, en no afectar el nucli de 
les funcions representatives del regidor, no priva el re-
presentant de les facultats inherents al seu càrrec.

Limitació que, en ser relativa a la pertinença al grup 
polític, el que impedeix és que els regidors no adscrits 
puguin percebre o beneficiar-se dels recursos econò-
mics i materials posats a disposició dels grups polítics 
de la corporació, i que, d’altra banda, puguin exercir o 
intervenir en les activitats que, d’acord amb la legisla-
ció de règim local, es canalitzen per mitjà d’aquests 
grups.

Per contra, els nomenaments com a membres de la 
Junta de Govern Local o les delegacions són completa-
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ment aliens a l’àmbit a què s’està fent referència, ja 
que, en estar relacionats amb l’organització i estructu-
ra del Govern municipal, depenen de la voluntat d’un 
tercer, l’alcalde de la corporació, voluntat exercida en 
els termes i les condicions determinats per la llei amb 
l’únic límit que els nomenats hagin de ser regidors de 
l’Ajuntament.

Resulta llavors que de l’estatut jurídic dels membres 
no adscrits no es pot deduir cap limitació sobre això, ja 
que el que es deriva del que disposa el paràgraf qües-
tionat –que els seus drets econòmics i polítics no siguin 
superiors als que haurien correspost de romandre al 
grup de procedència– no es refereix als drets que os-
tentaven vinculats a la condició de regidor, sinó només 
als que ho eren en atenció a la qualitat de membre 
d’un dels grups municipals, sense afectar, per tant, ni 
al dret a exercir les funcions de regidor en condicions 
d’igualtat, dret que, d’altra banda, no es pot estendre 
fins arribar a la configuració de l’equip de govern mu-
nicipal, ni tampoc al dret dels ciutadans a participar en 
els assumptes públics per mitjà de representants elegits 
democràticament.

Aquesta posició coincideix amb la línia del Tribunal 
Superior de Justícia de Madrid expressada en la sentèn-
cia número 1573/2009, de 21 juliol, que, en relació 
amb l’enjudiciament d’un acord municipal que atorga-
va retribució econòmica a un regidor no adscrit que 
havia estat nomenat tinent d’alcalde, afirmava:

“Lo cierto es que las retribuciones que se contem-
plan en el acuerdo plenario recurrido no se asignan a 
Doña Gregoria en su condición de concejala no adscri-
ta sino por ostentar el cargo de primera teniente de 
alcalde, como consecuencia de la decisión adoptada 
por el órgano competente de la corporación, al mar-
gen de la crítica política que pueda ocasionar dicha 
actuación.

“Al regular el estatuto de los miembros de las cor-
poraciones locales la Ley 7/85 distingue entre derechos 
individuales y derechos como consecuencia de su ac-
tuación corporativa que se desarrolla a través de los 
grupos políticos o municipales, los cuales entran den-
tro del concepto de órganos de funcionamiento del 
Ayuntamiento.

“La condición de concejales no adscritos implica 
que no podrán formar parte de ningún otro grupo po-
lítico así como la pérdida de los derechos económicos 
vinculados a los grupos políticos municipales, retenien-

do los derechos que individualmente le correspondan 
como miembro de la corporación pero no los deriva-
dos, con carácter exclusivo, de su pertenencia a un 
grupo político.

“Siendo, por tanto, plenamente ajustada a derecho 
la actuación administrativa recurrida que asigna retri-
buciones en base a los cargos que se ostentan.”

El Tribunal Superior de Justícia del País Basc s’ha 
pronunciat en sentit anàleg en una sentència de 23 de 
maig de 2011, en relació amb la impugnació d’un 
acord de l’Ajuntament de Mondragón-Arrasate pel 
qual es reconeixia una indemnització per als presidents 
de Comissió o regidors integrants de la Junta de Go-
vern Local que tinguessin la condició de no adscrits, i 
que va ser impugnat per l’Advocacia de l’Estat.

El Tribunal Superior de Justícia conclou que, en 
aquest cas, hi ha una plena acomodació entre la condi-
ció de no adscrit a un grup del regidor i el caràcter ple-
nament individualitzat del supòsit que dóna lloc a la 
dotació econòmica, que s’identifica, en paraules del 
Tribunal Constitucional, amb “derechos de ejercicio in-
dividual que les correspondan en virtud de su condición 
de representantes políticos”, perquè el destinatari de la 
indemnització no és un grup, sinó el regidor que actua 
sense vinculació ni pertinença a un grup municipal.

Per tant, conclou el Tribunal que un regidor no ads-
crit podrà ser indemnitzat o compensat econòmica-
ment per la seva participació qualificada en certs òr-
gans municipals, i l’assistència a les seves sessions.

Del que s’ha exposat fins ara es conclou que es 
plantegen dues posicions entorn de l’article 73.3: 
d’una banda, la que o bé prohibeix als no adscrits 
l’exercici de competències delegades o la seva integra-
ció a la Junta de Govern o bé limita les possibilitats de 
l’alcalde, sotmetent-ne els acords a un plus de legiti-
mació, de molt difícil compliment, enfront d’altres re-
gidors; d’altra banda, amb la que coincidim, que la Llei 
de bases del règim local, quant a la limitació de drets 
polítics i socials dels no adscrits, es refereix fonamen-
talment a la impossibilitat de constituir un nou grup 
municipal o d’integrar-se en algun dels existents, amb 
la consegüent pèrdua de facultats o beneficis que això 
comporta, però en cap cas no priva els regidors no ads-
crits de la possibilitat d’ostentar delegacions o de for-
mar part de la Junta de Govern Local, o de percebre 
indemnitzacions o dedicacions parcials o exclusives per 
l’exercici d’aquestes funcions. ■
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